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Ljudje in kraji

Študenti medicine na sproš~en in igriv na~in preganjajo
otroške strahove in skrbi pred zdravniki

Cerknica – Pisalo se je
leto 1995, ko je bilo na
pobudo nekaj posameznikov
ustanovljeno Društvo
diabetikov Cerknica. V
za~etku je štelo 16 ~lanov,
prvi predsednik društva je bil
Janez Otoni~ar. Pod njegovim
vodstvom se je društvo
aktivno vklju~ilo v Zvezo
društev diabetikov Slovenije,
uspešno delovalo in se
razvijalo v veliko, danes šteje
prek 200 ~lanov. V društvu so
registrirani sladkorni bolniki
iz ob~in Cerknica, Bloke
in Loška dolina. A to je le
polovica vseh registriranih
sladkornih bolnikov treh ob~in.
Da je sladkorna bolezen zelo
razširjena kroni~na bolezen,
nam pove podatek, da je v
Sloveniji registriranih prek 120
tiso~ bolnikov, v svetu pa že
246 milijonov.

FOTO: VERONIKA RUPNIK

Projekt je namenjen otrokom,
starim od štiri do šest let, ki v
ambulanto pripeljejo svoje bolne igra~ke, medimedo zdravniki – študenti medicine pa jih

in drugi pripomo~ki. »Otroci se
tako na zabaven, sproš~en in
igriv na~in sre~ajo z belimi haljami in se otresejo morebitnih
strahov in skrbi, povezanih z

barva:

ozaveš~anje svojih ~lanov o pomenu obvladovanja bolezni ter
o prepre~evanju vseh kroni~nih
zapletov bolezni, s ~imer se
zmanjšajo stroški zdravljenja.
Bolnika je treba informirati, ga
motivirati in usposobiti za uspešno samovodenje bolezni.

Zmanjšamo lahko
tveganje za razvoj
kroni~nih zapletov

Sladkorne bolezni ne moremo
ozdraviti, lahko pa zmanjšamo tveganje za razvoj kroni~nih
zapletov, kot so sr~na in možganska kap, motnje prekrvavitve udov, amputacije, poškodbe
živcev, odpoved ledvic, slepota
ipd. Zato v društvu organiziramo
strokovna predavanja, merjenje glukoze v krvi, dvakrat letno
organiziramo preventivno zdravstveno okrevanje v zdraviliš~ih,
kjer imajo pripravljen prilagojen
Društvo nima lastnih prostorov
program za sladkorne bolnike,
za delovanje, zato vsa admipovezan s strokovnimi predanistrativna dela opravljajo zavanji, ki jih vodijo zdravniki ali
posleni na sedežu RK Cerknidrugi usposobljeni strokovnjaki.
ca. Nini Jeri~, Gregorju Pokleki in Tudi rekreacija in razna druženja
Marti Dekleva gre zahvala, da je so del našega programa. V podelo usklajeno z zahtevami dru- letnih dneh organiziramo piknik
štva ter v roku in dobro opravlje- za ~lane in njihove svojce, na
no. Namen delovanja društva je katerem merimo krvni sladkor
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Etno so bogatili z rockom
Cerkniški Fletno je s svojimi rock priredbami slovenskih narodnih pesmi navdušil Beograj~ane –
Pripravljajo svojo drugo zgoš~enko

 Petra Tr~ek

Cerknica – ^lani cerkniške skupine Fletno, ki igra rockovske
priredbe znanih slovenskih ljudskih pesmi, so se septembra
nasmejanih obrazov vrnili s tridnevnega gostovanja v Beogradu.
Na boemski Skadarliji so navdušili poslušalce, ki so se ob
zvokih prirejene Lisi~ka je prav zvita zver spontano zavrteli v
kolu. Uspeh v Srbiji cerkniških glasbenikov ni uspaval, saj se
pripravljajo na nastop na Dunaju in izdajo druge zgoš~enke.

Društvo vabi vse sladkorne bolnike, ki še niso v~lanjeni,
naj to storijo

zdravniki,« o projektu pravi vodja
postojnske delavnice Petra Grbec, absolventka medicine.
Prek dopoldneva se je v Bolnišnici Medimedo zvrstilo skoraj dvesto otrok, pri izvedbi pa
je sodelovalo deset medimedo
zdravnikov. Po besedah Grb~eve

Vrt~evski otroci s svojimi medvedki in drugimi igra~ami v improvizirani ~akalnici
nestrpno ~akajo na obisk pri zdravniku.
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Kdaj in zakaj je bilo
ustanovljeno Društvo
diabetikov Cerknica

 Veronika Rupnik

pregledajo in pozdravijo. Otrokom se tako ni treba bati, da
bi bili sami pregledani, in lahko
sproš~eno sodelujejo pri igri.
Otroci so aktivno vklju~eni v pregled bolne igra~e, vsega se lahko dotaknejo, preizkusijo, kako
deluje stetoskop, merilec tlaka
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Vrtec za en dan
ambulanta
Postojna, 23. oktober – Vrtec Postojna, oddelek
Gregor~i~evega drevoreda, se je spremenil v
Bolnišnico Medimedo. Študenti medicine, ki v okviru
Društva študentov medicine Slovenije prostovoljno
sodelujejo pri projektu Medimedo, so v prostorih
vrtca postavili improvizirano ~akalnico, ambulante,
operacijsko sobo, rentgen in lekarno, na voljo pa je
bil tudi zobozdravnik.

št20

in tlak pred odhodom in po vrnitvi z razli~nih pohodov (4,6 ali
9 km), nato pa se okrepimo z
obrokom, pripravljenim posebej
za diabetike. Glavni namen pa
so druženje, rekreacija in izmenjava izkušenj. Ker je tudi nas
obšla recesija, moramo programe prilagoditi finan~nim zmožnostim.
Vsako leto se v juniju udeležimo športno-rekreativnega
sre~anja diabetikov Slovenije, ki
je obogateno z raznimi športnimi aktivnostmi. Imamo žensko
in moško ekipo dobrih balinarjev in ponosni smo na zlato
kolajno, ki jo je letos v Kopru
osvojila naša ~lanica Marija Baraga iz Cerknice. Janez Otoni~ar
pa je za dolgoletno uspešno
vodenje društva prejel ob~insko
priznanje – zlati taborski znak.
Vabimo vse sladkorne bolnike, ki še niso v~lanjeni v društvo, naj to storijo, vsakega
posebej smo veseli. Pristopne
izjave so vsem na voljo v diabetološki ambulanti ZD Cerknica
in Stari trg pri Ložu ali na sedežu društva RK Cerknica. Ve~ nas
bo – mo~nejši bomo!

Fletno so glasbeniki iz Cerknice in okoliških krajev, pevki
Daša Joželj Kranjc in Barbara
Mele, pevec Matjaž Žnidarši~, ki
igra tudi orglice, kitarista Bojan
Štefan~i~ in Janez Opeka, baskitarist Andraž Opeka in tolkalist,
komaj 14-letni Jan Štefan~i~. Z
njimi sodelujejo še znani slovenski bobnar David Debevec,
ritemkitarist ^edomir Banjac in
baskitarist Nejc Šmalc. Na pobudo Milana Vošanka, ki si je ob
odprtju likovne razstave zaželel glasbeno spremljavo, so se
zbrali pred sedmimi leti. Njihov
prvi hit je bila prav Lisi~ka, v kateri so uporabili znano boogie
glasbeno frazo. »Pesem je naletela na super odziv in poti nazaj
ni bilo ve~,« se spominja Bojan
Štefan~i~. Še danes svoje priredbe obogatijo z del~kom slavnih
rockovskih fraz, kar da ljudskim
pesmim pravi fletno zvok. »Fletno želi zabavati, hkrati pa oživlja zavest o naši bogati ljudski
ustvarjalnosti, ki jo ~uti kot vrednoto in identiteto in jo posreduje naprej,« pravi Štefan~i~.

Doroteja Nared, predsednica
Društva diabetikov Cerknica

Navdušili Beograj~ane
S svojimi priredbami so septembra prvi~ gostovali v tujini. V Sr-

pa je projekt pomemben tudi
za študente, saj jim ponuja priložnost, da se nau~ijo pristopa
k otroku in vzpostavitve stika z
bodo~imi najmlajšimi pacienti.

bijo so odšli na povabilo nekdanjega urednika ~asopisa Politika,
diplomata, pisatelja in kolumnista Borka Gvozdenovi}a. Lokali
na Skadarliji so sicer polni ciganskih glasbenikov. »Prepri~an
pa sem, da etno-rock glasbe,
kakršno igramo mi, tam še niso
slišali, slovenske narodne glasbe pa vsaj 20 let ne,« meni
Štefan~i~. Ko so za~eli igrati, so
drugi utihnili in jih prišli poslušat, na Skadarliji se je slišalo
samo še Cerkni~ane. Njihov nastop pa je navdušil tudi menedžerja srbske glasbene založbe
Biveko, za katero naj bi skupaj
s Šukarji, Vrujo in folklorno skupino Emona posneli zgoš~enko
za srbsko tržiš~e. »Posredovali
naj bi jo 120 radijskim postajam, kar je lep uspeh,« je zadovoljna Daša Joželj Kranjc. Dobili
so tudi ve~ vabil za nastope v
drugih srbskih mestih, prihodnje leto pa bodo verjetno nastopili na beograjskem festivalu
Bemus.

Na drugi zgoš~enki bo
tudi Marko ska~e
V repertoarju imajo okoli 35 priredb, po dveh letih skupnega
muziciranja pa so že izdali prvo
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barva:

Na beograjski Skadarliji so odmevali zvoki slovenskih ljudskih pesmi v priredbi skupine Fletno.
zgoš~enko Ne bom se jokala.
Poleg Lisi~ke, za katero so posneli videospot, so na njej še
Lepa Anka, Mojcej, Na planincah, ^uk se je oženil, Po jezeru
bliz´ Triglava in druge.
Glasbeniki se v kratkem odpravljajo na Dunaj, kjer bodo
igrali ob odprtju razstave v Slovenskem domu Korotan, pripra-

vljajo pa se tudi na izdajo druge
zgoš~enke. Ve~ino pesmi so že
posneli, med njimi so na primer
otroško kolo Marko ska~e, ki je
v njihovi priredbi zelo ognjevito, ponarodela En star~ek je živel, Ko so fantje proti vasi šli in
druge ljudske iz vseh koncev
Slovenije.
Pred Fletnom pa so že novi

S pesmijo polnijo srca

izzivi. Razmišljajo o tem, da bi
za~eli ustvarjati avtorsko glasbo.
»K sodelovanju bi radi povabili pesnika, ki bi napisal pesmi o

notranjskem ljudskem izro~ilu,
o ~arovnicah, Martinu Krpanu in
drugem, ki bi jih uglasbili,« pravi
Joželj Kranj~eva.

O življenju in delu skupine Fletno se lahko pozanimate na njihovem blogu fletno.wordpress.com. Njihovo prvo zgoš~enko s
priredbami ljudskih pesmi z naslovom Ne bom se jokala lahko
naro~ite po e-pošti info@fletno.net.

 Petra Tr~ek

^lani cerkniškega društva diabetikov so septembra letovali v Rogaški Slatini.
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Mesec domače notranjsko-kraške kuhinje in mladih vin

Za Vas smo med tednom odprti od 11. do 17. ure,
ob petkih in sobotah pa do 21. ure.
www.turizem-kras.si /www.turizem-kras.tv / 05 7000 181

Cerknica – Pred desetimi leti
je osem pevcev s Cerkniškega
za~elo prepevati v Oktetu Kres.
V teh letih so gostovali na
številnih prireditvah in nanizali
vrsto koncertov, okrogli
jubilej pa so proslavili tudi
na štirinajstdnevni turneji po
Severni Ameriki, kamor so na
povabilo slovenskih izseljencev
odpotovali septembra.
Umetniški vodja Jože Oblak, Damjan Ileni~, Primož in Rok Doles, Renato Žurga, Janez Kova~i~,
Jure Caserman in Andrej Penca,
ki so iz Cerknice in okoliških krajev, Martinjaka, Rakeka, Unca in
Begunj, se po desetih letih še
niso naveli~ali skupnega prepevanja. V njihovem repertoarju so skladbe tako doma~ih kot
tudi tujih skladateljev, ~eprav jim
je, pravi Primož Doles, najbližja
doma~a, slovenska pesem.

Njihovi ubrani glasovi so preteklo desetletje odmevali na
marsikateri prireditvi. Nastopali
so na proslavah društev in dobrodelnih prireditvah, pa tudi ob
porokah in rojstnih dnevih. Vsako leto ob kresnem ve~eru priredijo redni letni koncert v Zelški
cerkvi, ki jo poslušalci dodobra
napolnijo. Pevci Okteta Kres se
udeležijo tudi pevske revije, na
kateri jih je pred štirimi leti pohvalil znani kritik, Mitja Gobec.

Navdušili izseljence
Septembra letos so pevci gostovali v Kanadi in Združenih državah Amerike. Med drugim so
zapeli na koncertu ob praznovanju farnega žegnanja v župniji
Hamilton v Kanadi, kjer so jim
prisluhnili rojaki, ki so zapustili domovino. »Slovenska beseda
in pesem, ki se dotakneta srca,
jim še vedno veliko pomenita,

kar je pokazalo marsikatero od
sre~e solzno oko,« se spominja
Doles. Pevci so si nato ogledali
Niagaro, Ottawo in Toronto, podnevi so nastopali priložnostno,
ob ve~erih pa za rojake, ki so jih
vabili v goste.
25. septembra je oktet odpotoval na Baragove dneve v
ameriški Michigan, na katere
pridejo Slovenci iz vseh koncev in krajev. Cerkniški oktet je
med drugim odpel ve~ino maše
v katedrali sv. Petra, na nastopu na ve~ernem banketu pa so
se sre~ali z zanimivo skupino
pojo~ih Slovencev Singing Slovenes iz Minnesote, ki gojijo
slovensko narodno glasbo. »Na
gostovanje so ostali prijetni spomini in zadovoljstvo po dobro
opravljenem delu,« je v imenu
pevcev dejal Doles in dodal, da
so prejeli ve~ povabil za gostovanja po ZDA.
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Pevci so si ime nadeli po operi znanega cerkniškega skladatelja Frana Gerbi~a – Na gostovanju po Kanadi in Ameriki s
pesmijo navdušili slovenske rojake

Cerkniški pevci z župnikom Dragom Ga~nikom v katedrali sv. Petra v Marquettu v
ameriškem Michiganu.

